REGULAMIN OBIEKTU POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
IM. M.E. ANDRIOLLEGO W OTWOCKU

§ 1.
1. Budynek Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. M. E. Andriollego oraz
teren wokół, zwane dalej PMDK, są własnością Powiatu Otwockiego.
2. Regulamin dotyczy budynku oraz terenu będącego w użytkowaniu PMDK
przy ul. Poniatowskiego 10 w Otwocku.
3. Celem funkcjonowania obiektu jest prowadzenie zajęć wspierających rozwój
i uzdolnienia dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń kulturalnych ujętych
szczegółowo w statucie placówki, wynajem pomieszczeń oraz prowadzenie innej
działalności, w tym komercyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. PMDK jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 – 22:00, w niedziele
w godzinach 7:00 - 13:00 oraz w czasie niezbędnym do organizacji imprez
własnych i zleconych. Godziny pracy PMDK mogą ulec zmianie w okresie świąt
i wakacji.
5. Teren PMDK jest monitorowany.
6. Każda osoba wchodząca na teren PMDK ma obowiązek zapoznania
się z Regulaminem i stosowania do zawartych w nim zasad.
7. Regulamin obiektu PMDK podany jest do wiadomości publicznej na tablicach
informacyjnych znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz na stronie
internetowej PMDK.
§ 2.
1. Na terenie PMDK zabrania się:
1) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających itp.
3) wnoszenia i używania niebezpiecznych przedmiotów m.in. ostrych (noże, broń
itp.),
4) wnoszenia i używania ognia oraz materiałów pirotechnicznych,
5) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,
6) niszczenia mienia i zaśmiecania terenu,
7) zakłócania porządku i spokoju, przeszkadzania w prowadzeniu zajęć,
8) używania wulgarnego, obraźliwego słownictwa oraz obrażania innych osób,
9) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, wieszania banerów, plakatów lub
przeprowadzania zbiórek, ankiet i innych tego typu działań bez uprzedniej
zgody kierownictwa PMDK,
10) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia
identyfikacji,
11) wprowadzania zwierząt na teren PMDK.

§ 3.
Korzystanie z sali sportowej, sal dydaktycznych i innych pomieszczeń przeznaczonych
na wynajem odbywa się na podstawie umowy najmu i ustalonego w niej grafiku wejść.
§ 4.
Korzystanie z boisk PMDK i przebywanie na nich jest możliwe w godzinach pracy
placówki. Zasady korzystania z boisk określa odrębny regulamin, który stanowi
załącznik do tego regulaminu – załącznik nr 1.
§ 5.
Wejście na spektakle, koncerty oraz inne imprezy odbywa się na podstawie ważnego
biletu wstępu, zaproszenia lub według zasad ustalonych przez organizatora
wydarzenia.
§ 6.
1. Przebywanie na terenie PMDK powinno być uzasadnione i zgodne z jego
przeznaczeniem.
2. Uczestnicy zajęć przychodzą bezpośrednio przed ich rozpoczęciem.
3. Prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć od momentu ich
rozpoczęcia do momentu ich zakończenia/odebrania przez rodzica lub osobę
upoważnioną.
4. Oczekiwanie rodziców na odbiór dzieci po zajęciach odbywa się tylko w holu
głównym budynku PMDK.
§ 7.
W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy PMDK mogą
zastosować następujące środki zaradcze:
1) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,
2) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,
3) zawiadomienie ochrony lub policji.
§ 8.
1. Korzystający z obiektów PMDK zobowiązani są do:
1) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych oraz zachowania porządku i czystości,
2) zachowania pomieszczeń i ich wyposażenia w nienaruszonym stanie,
3) zabezpieczenia pomieszczenia po zakończonych zajęciach (sprawdzenie
czystości, zamknięcie okien, zdanie kluczy).
2. Korzystający z pomieszczeń zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia
pracownikowi PMDK ewentualnych zniszczeń bądź uszkodzeń sprzętu lub sali.
3. Osoby, które zniszczą sprzęt, wyposażenie lub inne mienie PMDK ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą osoby, pod opieką których te się znajdują.

§ 9.
Dzieci i młodzież mogą korzystać z pomieszczeń PMDK pod nadzorem instruktora,
nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,
którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo.
§ 10.
Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu PMDK nie ponosi
odpowiedzialności.
§ 11.
Osoby przebywające na terenie PMDK podlegają powszechnie obowiązującym
przepisom prawa oraz niniejszego regulaminu.
§ 12.
W razie zaistnienia czy podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób
przebywających na terenie PMDK, korzystający z obiektu zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel PMDK i odpowiednie służby.
§ 13
Uczestnicy wszystkich wydarzeń organizowanych przez PMDK wyrażają zgodę na
wykorzystywanie w celach promocyjnych danych podanych do wiadomości PMDK
oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w budynku PMDK.

